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Algemeen 
 

 

POLITIE – AMBULANCE - BRANDWEER 112 
Politie en Wijkagent  Heugem/Randwyck 09008844 
Brandweer  - kantoor 0884507450 
GGD - Ambulance 0468506666 
Gemeente Maastricht - algemeen 14043 
Nationaal storingsnummer - gas en stroom 08009009 
Gasgarde-storingen 24/7 0433616262 
Medisch  

 

 
Huisartsenpraktijk Heugem 0433614646 
Tandartsen Dental Clinics Heerderein 0433614521 
Apotheek Heugem  (BENU) 0433615622 
Fysio/Manuele therapie Boyens 0433613170 
AZM 0433876543 
AZM - Huisartsenpost 0433877777 
AZM – Spoed Eisende Hulp  24/7 0433876700 
AZM - Apotheek 24/7 0433871750 
La Valence 0436316100 
Envida Service 0433690610 
AniCura dierenartsen Maastricht 0433560555 
Dierenambulance 09000245 
Onderwijs  
Kindcentrum Anne Frank 0433612916 
Basisschool de Spiegel 0433614472 
RK  
Kerkloket Heugem                                     info@parochieheugem.nl 
<info@parochieheugem.nl>; 
0433610060 
Priesterwachtdienst 0433690670 
Services – Diensten - Divers  
Servatius Wonen & Vastgoed 0433284300 
Bewonerskrachten Heugem - vragenbkheugem@gmail.com 
Bewonerscommissie Heugem - infobcheugem@ziggo.nl 
Zonnebloem Heugem-Randwyck-de Heeg 0616356133 

 
De wekelijkse Baorebinder is ook te lezen op 

www.HeugemRandwyck.nl 
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Erik Thiemann
Exclusieve bruids- en gelegenheidsauto’s met chauffeur 
Tegen vaste dagprijs

Praaglaan 40, 6229 HJ Maastricht 
Tel./Fax: 043-361.19.82 of 06-546.426.95 

www.erikthiemannbruidsautos.nl
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Zoveel bloemen, kaarten, lieve warme woorden, 
belangstelling en troost. 

 

Hartelijk dank voor uw blijk van medeleven 
na het overlijden van mijn man, vader, schoonvader en opa. 

 
Toos Quaaden, kinderen en kleinkinderen 

 

 
 
 

 
 

Op 01 november a.s. gaat klokkenatelier Beyers, Mevrouw Janine, 
met pensioen. Het is goed om deze datum te noteren ivm het 

aanleveren van reparaties. 
 

Wij zeggen welgemeend dank aan Janine Beyers voor de 
jarenlange trouw aan de Baorebinder voor het plaatsen    
van een tweewekelijkse advertentie.                     
Janine we wensen je een fijne en gezonde toekomst. 

Klokkenatelier
J.  Beyers

Gediplomeerd uurwerkherstelster.
Ook reparaties aan huis

Janine Beyers
Putstraat12, 6245 LE Eijsden

 043 – 409 06 50 www.beyersklokken.nl
 
 
 

Op 01 november a.s. gaat klokkenatelier Beyers, Mevrouw Janine, 
met pensioen. Het is goed om deze datum te noteren ivm het 

aanleveren van reparaties. 
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Parochie H.  Michaël  
H.  Pastoorsstraat 15. 6229 AG Maastricht.   043-3613177 

Kerkloket 1e donderdag v/d maand 11.00 -11.30 uur 
en  24/7 via:  info@parochieheugem.nl 

Rabo NL42RABO0117502286  t.n.v. PBR H. Michaël 
========================================================-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C----------- 

Zaterdag 30 oktober 19.00 uur  H. Mis. Allerheiligen. Kap. Slaven 
Intenties: Jrd. Ouders Custers – Lardenoije;  
 Jrd. Paul & Nellie Cortenraede -  Habets 
 Jrd. Lowie & Greta Koolen van Glabbeeck              

        Ouders Jef & Nettie van den Boorn- Theunissen  
 Bèr & Jeannette Spronck-Pleumeekers; 
Zondag 31 oktober       15.00 uur        
                    Allerzielenlof/grafzegening  Kap. Pavel 

 
In de november iedere maandag 09.00 uur `n ochtend mis 

 

Zaterdag 06 november 19.00 uur  H. Mis            
Zaterdag 13 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 20 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zaterdag 27 november 19.00 uur  H. Mis. 
Zondag 28 november 13.00 uur  Doopsel Novaley Noblesse 
Zaterdag 04 december 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 11 december 19.00 uur H. Mis. 
Zaterdag 18 december 19.00 uur H. Mis. 
Vrijdag 24 december 16.45 uur  Herdertjestocht  OV  
  19.00 uur Gezinsmis. 
  21.30 uur Nachtmis. 
Zaterdag 25 december 10.00 uur H. Mis.   
 

Zondag 31 oktober is er om 15.00 uur in onze 
parochiekerk het Allerzielenlof. Hierin worden onze 
overledenen herdacht. 
Na het lof gaan we samen met harmonie 
st. Michaël naar het kerkhof waar de                                
grafzegening zal plaats vinden. 
Ook worden de urnengraven en het 
strooiveld gezegend. 

Laten we samen deze mooie traditie  levend houden. 
 

 

Allerzielen zonder vuur, spaart geen brandhout uit de schuur. 
 

Kerkloket 24/7 bereikbaar via  info@parochieheugem.nl 
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Ziekenbezoek ontvangen 
Het pastorale team wil graag een steun zijn voor zieken en voor hen die om 
de zieke heen staan. Maar helaas is het vaak onbekend dat iemand ziek is. 
Wilt u daarom zelf tijdig het pastorale team  waarschuwen, zodat deze de 
zieke kan bezoeken.  Wij komen graag en maken daar tijd voor. 
Pastoor de Jong, 06 – 51177061 Kapelaan Slaven, 06 – 27501073 

Kapelaan Pawel, 06-17971718 
 

Oproep PBR en MICHAËLSGIDE! 
Iedere jaar hebben we een heel mooie kerststal in onze kerk staan. 
Deze wordt mogelijk gemaakt doordat er ieder jaar veel vrijwilligers aan 
mee werken. 
Zij zetten hun beste beentje voor en handen in om er een mooi geheel van 
te maken. Natuurlijk hoort een kerststal  mooi in het groen te staan.Kijk 
eens rond in uw tuin of er een mooie kerstboom, conifeer of een ander 
mooie groenblijvende plant staat, die we kunnen gebruiken als versiering. 
Het moet natuurlijk wat handzame maten zijn. Maximaal 4 5 meter hoog. 
U zult begrijpen dat zij ALLEEN zagen en afvoeren en GEEN wortels 
rooien. 

Uw reactie graag voor 1 december. 
 

Neem contact op met John Baan 06 42357878 jbaan@ziggo.nl 
Of met Huub Sour  06 18973847  huubsour@gmail.com 
 



8
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OUD PAPIER WEEK in 46  
dat is op zaterdag 20 november  
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De jaarlijkse 

lezersbijdrage. 

De nieuwe opzet van de Baorebinder is in het algemeen goed ontvangen.  
 
Met 2 x een uitgave per maand is het weer een goed gevuld blad 
geworden. Er is per uitgave meer ruimte beschikbaar om algemene 
informatie te delen. Verder is er voldoende gelegenheid om verenigings-
nieuws op te nemen. De lokale en niet lokale ondernemers  adverteerders 
gebruiken het blad ook nog volop. 
 
Dat de BB goed wordt gelezen zien we ook aan het aantal inzendingen en 
reacties op de puzzel; de laatste keer meer dan 25 reacties. 
We blijven ons best doen om op deze wijze nog een aantal jaren door te 
gaan en de inwoners van Heugem en Randwyck van nieuws, activiteiten, 
programma’s,  e.d. te voorzien. 
 
Daarbij rekenen wij ook weer op de steun van onze lezers. Een vrijwillige 
bijdrage van minimaal € 5,00 is van harte welkom. Deze bijdrage over te 
maken op  NL05RABO0117597236 tnv Baorebinder Maastricht 
 
Eventuele contante bijdrages kunnen via een enveloppe in de brievenbus 
worden gedaan bij Jolanda Nelissen, Oosterweg nr 9 in Heugem.  
(Jolanda is lid van het bestuur). 
 
Hartelijk dank op voorhand. 
Namens het bestuur 
Mathieu Henssen, voorzitter. 

 
Einde zomertijd 

  
Zondag 31 oktober 2021 begint de 

wintertijd. 
Klok gaat terug van 03.00 uur 

naar 02.00 uur. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Contactblad Heugem-Randwyck de Baorebinder 
      

Redactie, aanlevering digitale kopij, bezorgklachten: 
redactie@baorebinder.nl 
 

tijdelijk per post: Erasmusdomein 138B, 6229 GE Maastricht; 
0628947016 
 

Inleveren kopij: uiterlijk vrijdagavond tot 20.00 uur voorafgaande 
aan plaatsing. De redactie bepaalt de indeling en de opmaak van de 
BB. 
 

 

Financiële administratie: penningmeester@baorebinder.nl  
NL05RABO 0117597236  - KvK 14079289 
 
 

VERANTWOORDING 
De Baorebinder is niet aansprakelijk voor teksten van derden en 
behoudt zich het recht voor om ingezonden teksten, reclame-
uitingen en advertenties zonder opgave van reden te weigeren. 
Geringe afwijking in opmaak / maatgeving van advertenties is 
mogelijk. Dit is niet van invloed op de tarieven en andere afspraken. 
 
 

 
Einde zomertijd 

  
Zondag 31 oktober 2021 begint de 

wintertijd. 
Klok gaat terug van 03.00 uur 

naar 02.00 uur. 
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Een kaars 
kan duizenden 

andere kaarsen 
doen ontvlammen

Pisartlaan 8, 6245 SK Eijsden
T 043 409 1244

www.walpot.net

Met Allerheiligen en Allerzielen branden we een kaarsje 
voor alle dierbaren die zijn heengegaan. 

In het licht en in de warmte van deze kaarsjes denken we 
nog eens extra aan hen en staan we stil bij de betekenis 
van hun én ons leven. 

Zo blijven we altijd bij hen.
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NIEUW BIJ SMILE – TAI CHI 
Tai Chi is een combinatie van eeuwenoude ontspannings- en gezondheidstechnieken 
zoals soepelheids- en ademhalingsoefeningen en ook meditatieve trainingen. Het is een 
opeenvolging van bewegingen die rustig, traag en continu worden uitgevoerd.   
 

SMILE heeft de ervaren Tai Chi docente Barbara Schenk 
bereid gevonden om op de dinsdagochtend een cyclus van 10 
weken de Tai Chi-lessen te verzorgen. Barbara geeft al vele 
jaren les en is zelf in Tai Chi onderwezen door onder andere de 
vooraanstaande tai chi-master Benjamin Ping Jeng Lo. 
Gedurende de tijd dat ze in Amerika en Azië woonde heeft ze 
veel ervaringen opgedaan die ze nu bij haar leerlingen in 
praktijk brengt.   
 

Wanneer en waar? 
Vanaf 14 september elke dinsdag van 10.00 tot 11.00 uur en van 11.30 tot 12.30 uur in de 
kantine van Sportpark Heugem, aan de Gronsvelderweg. De Tai Chi cyclus van 10 lessen 
kost € 50,00, losse lessen in een cyclus € 6,00, inclusief een gratis kopje koffie na afloop. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor de 1e cyclus via info@smile043.nl.  
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – SCHAAKCAFÉ 
Heb je zin in een spelletjes schaken, een leuk gesprek en/of zoek je een schaakpartner? 
Kom dan naar het SMILE Schaakcafé. De spellen staan  
voor je klaar en we zetten er een kopje koffie/thee bij. Het is vrije inloop en iedereen is van 
harte welkom! We beschikken over 10 borden.  
 
Wanneer en waar? 
Het SMILE Schaakcafé vindt vanaf 14 september 
2021 iedere dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur 
plaats in de kantine van RKHSV op het sportpark 
Heugem (Gronsvelderweg 90) in Maastricht.  
 
Aanmelden 
Het is een vrije inloop zodat vooraf aanmelden niet 
nodig is. De kosten bedragen € 3,- per deelname 
(inclusief kopje koffie/thee). De deelnamekosten 
kunnen ter plekke worden voldaan. 
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SCHAAKSIMULTAAN in het SMILE SCHAAKCAFÉ 
Op dinsdagmiddag 2 november a.s. om 15.00 uur wordt er in het SMILE Schaakcafé een 
schaaksimultaan gehouden. Jacob Perrenet uit Randwyck gaat dan in zijn ééntje de strijd 
aan met maar liefst 10 spelers! 
 
Bent u één van de uitdagers van Jacob, meldt 
u zich dan aan op info@smile043.nl. Het 
aantal plaatsen voor spelers is beperkt tot 10. 
Wilt u komen kijken dan mag dat uiteraard 
zolang u zich maar niet met het spel bemoeit. 
      
Het SMILE-schaakcafé wordt gehouden in de 
kantine van RKHSV. De deelnamekosten voor 
de spelers bedraagt € 3,- wat inclusief koffie is. 
__________________________________________________________ 
NIEUW BIJ SMILE – WALKING FOOTBALL 
Je bent zo jong als je jezelf voelt en je bent nooit te oud om te leren. Dat zijn de 
basisprincipes van het Walking Football, een nieuwe voetbalvorm vanaf 50 jaar of ouder 
die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Het motto: door Walking Footbal 
kun je een leven lang van voetbal blijven genieten! 
Voetbal hoeft niet snel te gaan om mooi te zijn. Dat bewijst deze voetbalvorm waarbij in 
wandeltempo op een kwart veld, 6 tegen 6 wordt gespeeld. Walking Football houdt in dat 
er tijdens een partijtje niet wordt gerend. Er mogen geen slidings gemaakt worden en de 
bal mag niet boven heuphoogte toegespeeld worden (op de website www.KNVB.nl vind je 
de uitgebreide spelregels voor Walking Football). Uiteraard kun je wel bewijzen dat je je 
voetbalstreken nog altijd niet verleerd bent. Na afloop napraten en oude voetbalverhalen 
vertellen in de gezellige sportkantine hoort er natuurlijk ook bij. Gezellig toch! 
 
Wanneer en waar? 
Vanaf 1 oktober elke vrijdag van 19.00 – 20.00 uur op het 
Sportpark Heugem-Randwijck, aan de Gronsvelderweg. 
Deelname kost € 2,50 per keer. Vooraf ontvangt u, na 
betaling, in de sportkantine een deelnameticket. Iedereen 
vanaf 50 jaar is welkom en kan deelnemen. 
 
Aanmelden 
U kunt zich nu aanmelden voor het Walking Football via info@smile043.nl. 
__________________________________________________________ 
Lopende SMILE activiteiten – meer info via info@smile043.nl 

1) Hoeskamer Ut groete Gelök op maandag 13.00-16.00 uur, vrije inloop. 
2) Bootcamp op maandag en woensdag 18.30-19.30 uur en op donderdag 19.00-

20.00 uur. € 3,50 per deelname. 
3) Buitengewoon Fit (bootcamp voor ouderen) op maandag 13.00-14.00 uur à € 3,50 
4) Bootcamp voor jongeren op donderdag 17.45-18.45 uur à € 3,50 
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     Secretariaat RKHSV 
Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 30 oktober 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV MO19-1-SV BUDEL MO19-1 15.15 uur 
RKHSV JO17-1-SPC.SUSTEREN JO17-1 13.00 uur 
RKHSV JO17-2-DVO JO17-2JM 15.15 uur 
RKHSV MO15-1-LEONIDAS-W MO15-1 11.00 uur 
RKHSV MO13-1-SVO DVC’16 MO13-1 09.30 uur 
RKHSV G2-SPC.SUSTEREN G1 12.00 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
FC LANDGRAAF JO19-2-RKHSV JO19-2 14.30 uur 
SCG JO14-1-RKHSV JO14-1 12.30 uur 
 
Programma voor zondag 31 oktober 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKHSV 1-SV HULSBERG 1 14.30 uur 
RKHSV VR1-DBSV VR1 12.00 uur 
RKHSV 2-SPC. JEKERDAL 2 11.45 uur 
RKHSV 3- RKUVC 2 10.00 uur 
RKHSV 4-UOW’02 3 09.30 uur 
RKHSV 5-DBSV 5 09.30 uur 
RKHSV 6-DBSV 6 14.00 uur 
RKHSV 7-LEONIDAS-W 7 14.00 uur 
BERG’28 1-DBSV 1 14.30 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS FRANSSEN 
SPONSORPUNTEN!!! 

 
 
EN GROTE DANK VOOR HET 
STEMMEN OP RKHSV IN DE 
RABO CLUBSUPPORT! 
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     Secretariaat RKHSV 

Kapittellaan 38, 6229VP Maastricht 
 06-12141452 kantine.  043-3672213  
secretaris@rkhsv.nl           www.rkhsv.nl 

 
 

   
 
HOOFDSPONSOR 

 
Programma voor zaterdag 6 november 2021 
RKHSV jeugd – thuiswedstrijden 
RKHSV JO14-1-AMSTENRADE JO14-1 11.00 uur 
RKHSV JO19-3-ROOD GROEN/HEUVEL JO19-2 13.00 uur 
RKHSV G1-VV MAASTRICHT-WEST G1 14.45 uur 
 
RKHSV jeugd – uitwedstrijden 
 HELDEN MO19-1-RKHSV MO19-1  13.30 uur 
CAESAR JO17-1-RKHSV JO17-1 15.15 uur 
ROOSTEREN JO17-1JM-RKHSV JO17-2 13.00 uur 
GROENE STER MO15-1-RKHSV MO15-1 11.30 uur 
LEONIDAS-W MO13-1-RKHSV MO13-1 11.00 uur 
SPC.SUSTEREN G1-RKHSV G2 12.00 uur 
Het programma van alle overige (met name onderbouw)teams was nog niet bekend 
ten tijde van het opstellen van dit overzicht. Graag www.voetbal.nl raadplegen! 
 
Programma voor zondag 7 november 2021 
RKHSV en DBSV 1 seniorenteams 
RKUVC 1-RKHSV 1 14.30 uur 
LANGEBERG VR1-RKHSV VR1 10.00 uur 
SV MEERSSEN 2-RKHSV 2 12.00 uur 
VV MAASTRICHT-WEST 4-RKHSV 3 11.30 uur 
RKHBS 3-RKHSV 4 10.00 uur 
RKVVM 3-RKHSV 5 10.30 uur 
KEER 3-RKHSV 6 11.00 uur 
VV MAASTRICHT-WEST 7-RKHSV 7 11.00 uur 
DBSV 1-SCHIMMERT 1 14.30 uur 

 
DANK VOOR HET INLEVEREN 
VAN DE PLUS FRANSSEN 
SPONSORPUNTEN!!! 

 
 
EN GROTE DANK VOOR HET 
STEMMEN OP RKHSV IN DE 
RABO CLUBSUPPORT! 
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